
 

 

           

 

 

  

 

 

 

  _18/2014:__וזר מס'ח

 

 "ו אייר, תשע"דט     ירושלים,

 2014מאי,  15   

 

 מנהלי בתי החולים  אל: 

 קופות החולים-מנהלי האגפים הרפואיים 

 לשכות הבריאות המחוזיות –רופאי המחוז  

 

  םרפואייותרכובות מזון ייעודי במוסדות  הכנת תרכובות מזון לתינוקות הנדון:  

 4.1.2005מיום:  2/2005: חוזרנו מס'  סימוכין

 

. אשר גובש בהתאם להמלצות וועדת היגוי שדנה בנושאלהלן חוזר מעודכן בנושא שבנדון 

  את חוזרנו שבסימוכין. מחליף ומבטלחוזר זה 

 
  :רקע .1

אינן סטריליות  המיקרוביאליות בדרישות העומדות ותרכובות מזון ייעודי, תמ"ל  תואבק

אפשרית עקב  םהתרבותש (סאקאזאקי בינהם אנטרובאקטר), חיידקיםות להכיל ועלול

  בתנאים לא נאותים.ואחסון הכנה 

 שנים,  יכול לשרוד באבקת תרכובת מזון לתינוקות )תמ"ל( למשך אנטרובאקטר סאקאזאקי

 גם כאשר אבקת תמ"ל עומדת בדרישות המיקרוביאליות הנהוגות בארץ ובעולם.

 בסיכון ובאוכלוסיות בכלל בהזנה הכרחי תנאי היא בסיסיים יגיינהה כללי על שמירה

 .בפרט

 

  :מטרות .2

 שהוכנו בצורה לא נאותה.ייעודי מזון תמ"ל ומניעת תחלואה עקב צריכת תרכובות   .2.1

 מכינים ומשתמשים םבה המוסדות הרפואייםבכל אחיד ועקבי קביעת תהליך   .2.2

   .ובתמ"ל ייעודיבתרכובות מזון 

 

 אחריות  .3

  הל הרפואי של המוסד הרפואי אחראי ליישום נוהל זה.המנ
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Thermal disinfection/ pasteurization
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Human Milk Fortifiers
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